
Nasz institut

Mo!esz równie! sledzi" nasz# szko!e w: 

https://twitter.com/#!/Sprachenatelier

http://www.youtube.com/user/SprachenatelierTeam

http://www."ickr.com/photos/sprachenatelier-berlin/

http://www.facebook.com/sprachenatelier

Sprachenatelier Berlin

Tweets

Youtube - !lmy 

Nasze Photostream

Facebook 
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Sprachenatelier Berlin [isk] GmbH
Instytut j$zykowy i kultury

Frankfurter Allee 40
10247 Berlin

Tel.: +49.(0)30.2758 9855
Fax: +49.(0)30.2758 9854
info@sprachenatelier-berlin.de
www.sprachenatelier-berlin.de

W cenie kursu jest zawarte:

Test pocz#tkuj#cy, materia!y do kursu, za%wiadczenie o odbyciu i uko&czeniu 
kursu. Ceny innych kursów prosz$ zwraca" si$ z pytaniem. 

Jednorazowe wpisowe:

50 Euro 

Podczas lata s# mo!liwe jedynie kursy poranne . 

CZAS TRWANIA KURSU
2 Tygodnie
3 Tygodnie
4 Tygodnie
5 Tygodni
6 Tygodni
7 Tygodni
8 Tygodni
9 Tygodni

CENY
300 "
350 "
400 "
480 "
560 "
620 "
700 "
780 "

Kurs wieczorowy 

2 razy w tygodniu, albo 18:00-19:30 albo 19:30 -20:00. Albo Pon/ 'r albo 
Wt/Czw,  4 Godziny lekcyjne tygodniowo. 

CZAS TRWANIA KURSU
4 Tygodnie
8 Tygodni
12 Tygodni

CENY
100 "
190 "
280 "

Kurs letni

Intensywny kurs j$zyka niemieckiego w lecie: 9:30 – 13:00. Od poniedzia!ku do 
pi#tku , 20 Godzin lekcyjnych tygodniowo. Popo!udniami  program kulturalny. 

CZAS TRWANIA KURSU
2 Tygodnie
3 Tygodnie
4 Tygodnie
5 Tygodni
6 Tygodni
7 Tygodni
8 Tygodni
12 Tygodni (jeden poziom kursu)
16 Tygodni
24 Tygodni (dwa poziomy kursu)
48 Tygodni (cztery poziomy kursu)

CENY
190 "
270 "
340 "
420 "
500 "
580 "
600 "
890 "
1140 "
1650 "
3160 "

Intensywny kurs Niemickiego

Pon. – Pt. Albo 9.30 – 13.00 albo  14:00 -17:30, 20 Godzin lekcyjnych 
tygodniowo 

DATY I CENY
NASZ INSTITUT

Nasz Instytut nie jest  Szko!# j$zykow# skierowan# jedynie na nauczania j$zyka 
Niemieckiego. Oferujemy równie! 40 innych j$zyków obcych. 

Oferujemy kreatywne kursy, wycieczki w celach nauki w samym Berlinie i poza 
Berlinem oraz organizujemy w naszym o%rodku ró!nego rodzaju koncerty, wystawy 
i szkolenia.

Nasze przestronne i komfortowe Pomieszczenia, które mieszcz# si$ w naszym 
Instytucie  w centralnej cz$%ci wschodniego Berlina umo!liwiaj# przyjemn# Nauk$ 
w mi!ej atmosferze. Dzielnica Friedrischshain znana jest  poprzez wyst$puj#c#  
tam mi$dzynarodow# Kultur$ i t$tni#cego !ycia nocnego.

Sprachenatelier jest uznawany przez Senat Berli&ski za szko!$ uzupe!niaj#ca. 
Wszyscy Nauczyciele naszego Instytutu maj# uko&czone dyplomy szkó! wy!szych, 
odpowiednie kompetencje j$zykowe oraz znacz# si$ bardzo dobrym przygotow-
aniem, ró!norodno%ci# Metod nauczania oraz znakomit# wiedz# fachow#.

KURSY J(ZYKOWE W SPRACHENATELIER

J$zyki obce uczy si$ najlepiej poprzez mówienie. Sprachenatelier oferuje proste i 
efektywne Metody z urozmaiconymi i kreatywnymi mo!liwo%ciami. Przywi#zujemy 
du!# uwag# aby nauka j$zyków przebiega!a z zabaw# i humorem.

Staramy si$ aby ju! od pierwszych kursów dla uczestników pocz#tkuj#cych 
na!o!y" nacisk na  Komunikacje, która realistyczne u!ywana jest w !yciu 
codziennym. Ju! od samego pocz#tku przy nauczaniu j$zyka niemieckiego 
sprawiamy aby uczestnicy bez zahamowa& i cz$sto mieli mo!liwo%" komunikow-
ania si$ po niemiecku. Cztery umiej$tno%ci jakimi s#: S!uchanie, Pisanie, Mówienie 
i Czytanie b$d# równocze%nie poprzed gramatyk$ i odpowiednie s!ownictwo 
dope!niane.

Ka!dy nowy j$zyk pozwala na zapoznanie si$ z nowa Kultur#. Dlatego te! podczas 
naszych kursów  uczestnicy maja mo!liwo%" nie tylko uczenia si$ j$zyka 
niemieckiego ale i równie! zapoznanie si$ z niemieck# kultur#. Kursy odbywaj# si$ 
w ma!ych grupach, gdzie przeci$tnie jest 10 uczestników.

Wszystkie kursy j$zyka niemieckiego oparte s# o Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen (GER) i przygotowuj# do konkretnych egzaminów.

KURSY J(ZYKOWE

Zapoznaj# si$ Pa&stwo z nowymi j$zykami, w Instytucie który znajduj$ si$ w 
samym %rodku Berlina. Maja Pa&stwo mo!liwo%" wybrania u nas spo%ród 40 
j$zyków, które pragn# pa&stwo zacz#" si$ uczy" b#d) pog!$bi" ich wiedz$.

Oferujemy równie! kursy przygotowuj#ce do mi$dzynarodowego uznanego testu 
j$zykowego: IELTS, TOEFL  albo  Cambridge Certyfikat 
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TYPY KURSÓW DLA J(ZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JAKO J(ZYK OBCY

Kursy Intensywne

Intensywne kursy j$zyka niemieckiego w Sprachenatelier odbywaj# si$ od 
poziomu A1 a! do poziomu zaawansowanego C2.

Intensywny kurs j$zyka niemieckiego obejmuje 20 godzin tygodniowo po 45 minut 
i odbywaj# si$ od poniedzia!ku do pi#tku przedpo!udniem od 9:30 do 13 b#d) po 
po!udniu od 14 do 17:30.

Cz$%ciowo kurs intensywny

Naucz# si$ Pa&stwo nowego j$zyka b#d) pog!$bi# Pa&stwo jego dotychczasow# 
wiedz$ podczas 3 dni tygodniowo (konkretne dni do uzgodnienia, istnieje pora  
popo!udniowa b#d) wieczorowa).

Kursy Indywidualne

G!ównym celem takich kursów s# wy!#cznie Pa&stwa !yczenia na które jeste%my 
otwarci.

Kursy Letnie

Lato jest najpi$kniejsza pora roku, aby przyby" do Berlina i nauczy" si$ j$zyka 
niemieckiego.

Maj# Pa&stwo mo!liwo%" uczenia si$ je!yka niemieckiego 5 razy w tygodniu oraz 
poznania samego miasta. Oprócz kursów j$zyka niemieckiego oferujemy równie! 
Pa&stwu szereg przeró!nych dodatkowych  kulturalnych  Aktywno%ci, takie jak 
w$drówki po mie%cie, grillowanie wraz z piknikiem oraz gry w siatkówkowe na 
pla!y. 

Kursy Wieczorowe

W naszym Instytucie w przyjemnej atmosferze maj# Pa&stwo okazje raz albo dwa 
razy w tygodniu równocze%nie z pa&stwa wykonywanym zawodem b#d) studiami 
odbywa" kursy j$zyka niemieckiego w porze wieczorowej.

Kursy Popo!udniowe

Tego rodzaju kurs umo!liwia Pa&stwu rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy 
z konkretnego obszaru tematycznego. Raz b#d) dwa  razy w tygodniu w godzinach 
popo!udniowych mog# Pa&stwo zdobywa" wiedz$ np. z historii Niemiec na 
prze!omie XX i XIX  wieku b#d) z kreatywnego pisania, konkretne zagadnienia 
gramatyczne a! po sam trening konwersacyjny j$zyka Niemieckiego.

Kursy przygotowuj#ce do egzaminów

Oprócz ogólnych przygotowa& do ro!nych egzaminów j$zykowych  oferujemy 
równie! kursy przygotowuj#ce do Test DaF i DSH które na pó)niejszym etapie 
same egzaminy (Test DaF i DSH) b$d# przeprowadzane na uczelniach wy!szych.

Wycieczki klasowe

Maj# Pa&stwo okazje po!#czy" wycieczk$ klasow# do Berlina z nauka samego 
j$zyka niemieckiego. Pobyt w Berlinie po!#czony z nauk# umo!liwi uczniom 
waszych szkó!  pos!ugiwanie si$ j$zykiem niemieckim  w codziennych sytuacjach 
podczas zwiedzania. W ten sposób mog# pa&stwo naby" nowe s!ownictwo jakie 
stosuje si$ jako j$zyk potoczny. 

Kurs dla Firm

Nasi wyspecjalizowani Nauczyciele podejm# si$ równie! wspó!pracy z pracowni-
kami Pa&stwa Firmy i przeprowadz# wedle !ycze& rozmow$ telefoniczn#/ 
profesjonalna Konwersacj$ b#d) przeprowadz# prezentacj$ Firmy w okre%lonym 
wedle Pa&stwa j$zyku. 

DNI KULTURY W SPRACHENATELIER

Wielokulturowo%" jest dla naszego Instytutu jednym z wa!niejszych poj$" i zada& ,  
obok takich zada& jak nauka j$zyków oraz nabywanie nowej wiedzy w dziedzinie 
Kultury i Sztuki.

Oferujemy ró!nego rodzaju wystawy m!odych artystów, warsztaty taneczne, 
wy%wietlanie Filmów jak i równie! wieczorki kulturowe – czyli spotkania twórców 
kultur i m!odych  artystów, chc#cych pojawi" si$ na scenie. Ka!dego rodzaju sztuka 
z ka!dego kraju ma szanse zaprezentowa" swoja twórczo%" na naszej scenie.

Wszystkie nasze Przedstawienia s# bezp!atne i kieruj# si$ nie tylko do naszych  
Kursantów ale i równie! do zagranicznych go%ci.

'rodowe popo!udnia z Kultur#

'roda jest dniem Kultury w naszym Instytucie. W popo!udniowe %rody organizu-
jemy wycieczki  mi$dzy innymi do Muzeum Berli&skiego jaki i do innych ciekawych 
ró!norodnych Obiektów kulturalnych w ró!nych cz$%ciach Berlina.

Kultura – sztuka, literatura i kultura

Kulturprozess jest Magazynem Online, w którym mo!na znale)" aktualne debaty i 
dyskusje na konkretne i bie!#ce tematy. Poprzez ró!norodno%" Kultur i 
mi$dzynarodowe kontakty mog# Pa&stwo znale)" na naszym publicznym Forum 
kreatywne ciekawe Dyskusje, dzi$ki którym mog# si$ pa&stwo bli!ej zapozna" 
mi$dzy sob#.

Magazyn ten powsta! z my%l# aby po!#czy" ró!ne kultury i zbudowa" siec z 
wieloma j$zykami.

Dalsze Informacje dotycz#ce naszego magazynu znajd# Pa&stwo na naszej stronie 
internetowej.

www.kulturprozess.com

NASZ SERWIS

Oferujemy Pa&stwu pomoc w znalezieniu Mieszkania oraz w razie potrzeby 
odbieramy równie! z Lotniska. Sprachenatlier oferuj$ równie! uczestnikom 
Kursów wypo!yczenie rowerów na jeden dzie& b#d) d!u!ej, dla chc#cych zwiedzi" 
Berlin rowerem. 

Jeste%my do Pa&stwa dyspozycji w razie jakichkolwiek Pyta& dotycz#cych 
mieszkania i !ycia w Berlinie. Mog# pa&stwo %mia!o zadawa" pytania per E-mail , 
telefonicznie b#d) osobi%cie w naszym Instytucie. Nasz zespó! pos!uguje si$ 
wieloma j$zykami jakimi s#: Niemiecki, Angielski, Francuski, W!oski , Japo&ski, 
Grecki, Rosyjski. Hiszpa&ski i Turecki.


